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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  2/2564 คร้ังที่ 2 

วันศุกร์ที่  27  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี 
นายจรุญ  บุญหล้า 
นายถาวร   ภูกองชนะ 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา 
นายวิเชียร  สิงหาราม 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
นายสมบัติ   ฆารประเดิม 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
นายสุริยา  พลเสนา 
นายสมัย  ภูจีวร 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

อุเทน  สิงห์ภักดี 
จรุญ  บุญหล้า 

ถาวร   ภูกองชนะ 
นิวัฒน์  ภูแย้มใส 
มิตรไชย  ฤทธิยา 
วิเชียร  สิงหาราม 
ศิตภัทร  สินสมบุญ 

สมบัติ   ฆารประเดิม 
อดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
ออง  นิตยาสิทธิ์ 
สุริยา  พลเสนา 

สมัย  ภูจีวร 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
นายช่างโยธา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักประชาสัมพันธ ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

    นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
ไพรวัลย์  พันเดช 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
สมพร  ภูลายเรียบ 
นลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  2/๒๕64 คร้ังที่ 2 

วันศุกร์ท่ี  27  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
****************************** 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
      
ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
   ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 
     
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง เร่ืองที่เสนอใหม่ 

5.1      ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

5.2      ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเป็นเทศบัญญัติ 

   5.3 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 5.4      ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  

     
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    
 

************************************** 
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ประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ ประธานสภาฯ
ด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

สมัยสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี21 ท่ีประชุมมาครบ
องค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมครับครับ เรียนเชิญครับ 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    

ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
ศุกร์ท่ี 27  สิงหาคม  2564  ซึ่งเป็นการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2564  ครั้งท่ี 2 
ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1      ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
การพิจารณาในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ และ
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาได้
ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล)  -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพกระผม 
นายสมัย  ภูจีวร เลขานุการสภาเทศบาลก่อนท่ี
จะช้ีแจงถึงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 วาระท่ี 2 ขั้น
แปรญัตติ และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติกระผมจะ
ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ใน
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ครับตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี พ.ศ.2554 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการ
ขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินท่ีขอ
อนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค า
แปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ 
วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๐ ห้าม
ไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายข้ึนใหม่ หรือเพิ่มเติม
รายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ข้อ ๖๑ ห้าม
ไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม
กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อ
ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ข้อ ๕๐ เมื่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
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รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ี เลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องแล้วนะครับ และในการพิจารณาใน
วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม  (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
กระผมนายวิเชียร  สิงหาราม ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
รวม 3 วัน ต้ังแต่โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง
วันท่ี วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 
น. ถึง วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  และ
ให้ส่งคืนประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
เพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ต่อไป นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการ
ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  เสร็จ
ส้ินเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564  ซึ่ง
ผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าวนั้นและพิจารณาการเสนอค าแปรญัตติ 
เมื่อวันท่ี  20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 เวลา 09.30 
น. ต่อสภาเทศบาลฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.ในการก าหนดระยะเวลาการเสนอค า
แปรญัตติ ไม่มีผู้ขอเสนอแปรญัตติหรือขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 

2.ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 มีมติ
เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2565 ท่ีได้พิจารณาแล้วต่อ
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลง
แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นลง
มติ ในวาระนี้ให้สภาฯพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้
คงร่างเดิมเทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติท่ี
ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใดพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไว้โปรดยกมือครับ  

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

มติที่ประชุม    -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศ
บัญญัติไว้ จ านวน 11 เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕54 วาระท่ี 3  เมื่อผ่านวาระท่ี 2 ต่อไปเป็น
ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒  “การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการ
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พิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ท่ีประชุม
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ .ศ.๒๕65  
หรือไม่  ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

มติที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ได้  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – 
เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงด
ออกเสียง) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาฯครับ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -  ใ น ก า ร พิ จ า รณา ร่ า ง เ ทศบัญ ญั ติ  เ รื่ อ ง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ในวาระท่ี 3 ขั้นแปรญัตติ สภามีมติอนุมัติ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565  จ านวน 11 เสียง  มติไม่
อนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ไม่มี  งดออกเสียง 
1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง ) ขอขอบคุณ
ครับ   

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปข้อ 5.3ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564เชิญท่านนายกได้
ช้ีแจงหาค าเปล่ียนแปลงนะครับเชิญครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้อง
ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่ีมีมติ
เห็นชอบในญัตติการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี 2565 ซึ่งท่ีประชุมสภา
เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ ต่อไปกระผมขอ
เสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 มีดังนี้  
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หลักการและเหตุผล 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณการกันเงินประจ าปี  2563 

หลักการ 
         ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้มีการอนุมัติกันเงนิต่อสภาในปีงบประมาณ ๒๕63   เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  สมัยสามัญท่ี  1/2563  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ. 2563   โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก พิจารณาอนุมัติ  อาศัยอ านาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61  

ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  2541                        
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543 

          หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

เหตุผล 
           การด าเนินจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์มีการ
เปล่ียนแปลงจึงขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณและขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้   

    
ล าดับ

ที่ 
ข้อความเดิม ล าดับท่ี ข้อความทีแ่ก้ไข 

รายการ บาท    รายการ บาท    

  กองคลัง     กองคลัง   

1 ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน  2  เครื่อง ๆ  
ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  44,000  บาท  
ต้ังตามราคากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  กันไว้  44,000  บาท ซึ่งมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

  44,000  1 ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน  
2  เครื่อง ๆ  ละ  22,000  บาท  เป็น
เงิน  44,000  บาท  ต้ังตามราคา
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  

  44,000  

  

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังน้ี     

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

  

  

  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ 

    

  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมหีน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง     

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  

  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

   

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  

  

  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

   

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 

  

  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 

   

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

  

  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง    

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  

  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง    

  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 

  

  

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  

  

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

    

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสขุ  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอื่น  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส าหรับใช้งานในกองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท  ต้ังตามราคา
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

21000 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสขุ  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับใช้งานใน
กองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 21,000  บาท  ต้ังตามราคา
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   

21,000 

  

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังน้ี      

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
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  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 
แกน หรือ 

    

  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมหีน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

  

  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 

   

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  

  

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

   

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  

  

  

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
StateDisk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

   

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 

  

  

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 

   

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

  

  
  - มี DVD -RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  
หน่วย    

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  

  

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   

  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 

  

  

  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ Interface แบบ USB  
2.0  หรือไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 

   

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  

  

  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 

  

  

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย       
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หลักการและเหตุผล 
เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

หลักการ 
         งบประมาณประจ าปีท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามงบประมาณท่ีต้ังไว้
หรือค าช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณนั้นได้  โดยขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2  และท่ี  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัด
จ้าง  หรืองบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดท่ีมี
ความจ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  ข้อ 29 การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543    หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค า  ช้ีแจง
งบประมาณดังนี ้

ล าดับ
ที่ 

ข้อความเดิม ล าดับ
ท่ี 

ข้อความทีแ่ก้ไข 
รายการ บาท    รายการ บาท    

  กองช่าง     กองช่าง   

1 ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครภุัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน  
1 เครื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  การ
ติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วในการท างานหรือ
ปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้ังตามราคา
ท้องถิ่นที่เคยจัดหาเน่ืองจากส านักงบประมาณไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์  แต่ต้องการ
คุณลักษณะที่ดีกว่าและเร็วกว่าเพ่ือรองรับโปรแกรม
ด้านงานช่าง  ซึ่งมีคุณลักษณะดังน้ี                     
1. เป็นระบบปฏบิัติการ Windows 10 Pro 

       80,000  1 ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดคา่ครภุัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จ านวน  1 เครื่อง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  การติดต่อราชการ
เพ่ิมความรวดเร็วในการท างานหรือ
ปฏิบัติงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้ังตาม
ราคาท้องถิ่นที่เคยจัดหาเน่ืองจากส านัก
งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  แต่ต้องการคุณลักษณะที่ดีกว่าและเร็ว
กว่าเพ่ือรองรับโปรแกรมด้านงานช่าง   

     80,000  

  

  

    

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) จ านวน 1 หน่วย 

  

  
  

    
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี   
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-ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาได้
ด าเนินการต่อไปครับขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือ
อภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม       -ไม่มี 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เมื่อไม่มี ผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับ

ต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ตามญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563และปี 2564 ท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กเสนอ  

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

  

2  .หน่วยความจ า
หลัก 1 TB 7200 RAM (1000 GB 7200รอบในการ
อ่าน) 

    

ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณ 

  

  3. หน่วยความจ ารอง 16 GB DDR4     
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีหน่วย   

  4 อื่นๆ ดังน้ี     ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing    

  
  -กราฟิก 3 D ระดับมืออาชีพ
พร้อม NVIDIA Quadro P2000 4GB DDR5     

Unit) ไม่น้อยกว่า 4 GB   

  
  -สุดยอดคูลเลอร์ Boost 5 เทคโนโลยี 

    
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 

  

  
 -17.3"FHD (1920X1080)NTSC 94% 17.3 "UHD 

    
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State 
Drive (SSD) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB  

  

    -(3840X2160) AdobeRGB 100%     จ านวน 1 หน่วย   

  

  -รองรับหน่วยความจ า DDR4-2400/2666,
สูงสุด 64GB 

    

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1920x1080 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 
น้ิว 

  

  

  -อินเทอร์เฟช USB 3.1 Gen2 ลา่สุดที่มีอยู่ใน
ปลั๊ก USB ชนิด C ย้อนกลับได้ 

    

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  

  

  -เทคโนโลยี TRU COLER เพ่ือความคมชัดของสีที่
เพ่ิมขึ้น     

  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1ช่อง 

  

  

  -เมทริกซ์ดิสเพลย์ที่รองรับเอาท์พุต 4 K ได้ถึง 2 จอ
ภายนอก 

    

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  

  

  

    

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ฉะนั้น  จึงสรุปไ ด้ว่ า ท่ีประ ชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบตามญัตติขอ
อนุมั ติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 และปี 2564 
ต่ อ ไ ป น ะ ค รั บ  5 . 3  ญั ต ติ ข อ โ อ น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก
น าเสนอครับ     

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปข้อ 5.3 ญัตติขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2564 เชิญท่านนายกได้ช้ีแจงหา
ค าเปล่ียนแปลงนะครับเชิญครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก)  -กราบเรียนท่านประธานสภาท่าน
สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ กระผมขอเสนอ 

 
หลักการและเหตุผล 

เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564 
หลักการ 

          ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
             ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541                 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543 
          ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้จ านวนปริมาณ
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
          มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 

เหตุผล 
           จากการรายงานของ ส านักปลัดเทศบาล  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามี
บางรายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 
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ล าดับ
ท่ี 

โอนลด ล าดับ
ท่ี 

โอนเพิ่ม 
รายการ บาท   (-) รายการ บาท   (+) 

  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

    
ส านักปลัดเทศบาล(ต้ังจ่ายเป็นรายการ

ใหม่) 
  

1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  โครงการขุดหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยขนาดเล็ก ให้ถูก
สุขลักษณะเพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อฝัง
กลบขยะ  พร้อมจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ สถานท่ีก่อสร้าง บ่อขยะ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะ
งาน ขุดดินบ่อขยะ  ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร จ านวน 
9 หลุม รูปร่างหลุมกลบบ่อขยะอาจ
เปล่ียนได้ตามความเหมาะสม แต่
ต้องมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
แบบก าหนด ตามแบบเทศบาล
ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี 2561-2565 หน้า 90)  

  500,000  1 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด  
18,000  บีทีย ู จ านวน  2  เครื่อง (ห้อง
ท างานคณะผู้บริหาร) ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้                               
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 
18,000 บีทียู แบบแยกส่วน                 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่า
ติดต้ัง     3) เครื่องปรับอากาศท่ีมี
ความสามารถในการท าความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 

  55,600  

 
2 

              กองการศึกษา                       
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและ 

          
30,000  

  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง ความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  

  

  ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ี
ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร
ต่าง ๆ  โครงการ 

  

  

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  

  

  

ก่อสร้างฐานต้ังพระพุทธรูปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนด
วัตถุประสงค์  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 95 ข้อ 10 )     

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด
อื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่ าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)   สูงกว่า 
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3 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  งบ
ลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ 
โครงการ 

35,000  

  

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (1) แบบ
แยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  

  

  

ปูกระเบ้ืองหน้าอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก บริเวณ
กว้าง 15 เมตร ยาว  105 เมตร ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ก าหนด
วัตถุประสงค์ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 
95 ข้อ 7 ) 

 

2 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  
18,000  บีทีย ู จ านวน  1  เครื่อง (ห้อง
กิจการสภา) ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 

   22,600  

4 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน
วัยเรียนและ 

  200,000  

  

1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 
18,000 บีทียู แบบแยกส่วน                 

  

  
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ี
ดินและ     

2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่า
ติดต้ัง   

  

  

ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่าง ๆ 
โครงการก่อสร้างโรงอาหารถูก
สุขลักษณะปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
อาคารโรงอาหารจ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 4  ยาว  9 สูง  3.5 
เมตร      

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถ
ในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทีย ูต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 

  

  

  

    

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง ความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  

  

        

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  

  

        

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด
อื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่ าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)   สูงกว่า  
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7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (1) แบบ
แยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  

  

      

3 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  
24,000  บีทีย ู จ านวน  1  เครื่อง (ห้อง
ประชุมเล็ก) ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 

25,300 

        
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู แบบแยกส่วน                 

  

        
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่า
ติดต้ัง   

  

        

3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถ
ในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทีย ูต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 

  

        

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่ง ความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน  

  

        
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  

  

        

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด
อื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่ าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER)   สูงกว่า  

  

        

7) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (1) แบบ
แยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
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4 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV   ขนาด  55 นิ้ว  
จ านวน  1  เครื่อง  ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 

   19,900  

        
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 
2160 พิกเซล                                               

  

        

1) ระดับความละเอียด เป็นความ
ละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิก
เซล)                   

  

        
2) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 
(นิ้ว)         

  

        
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
Backlight                                           

  

        
4) สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้
(Smart TV)  

  

        
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง                  

  

        
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์                         

  

        
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ใน
ตัว                                            

  

      

5 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โทรศัพท์มือถือ  จ านวน  1  เครื่อง  ต้ัง
ตามราคาท้องถิ่น  ท่ีเคยจัดหาเนื่องจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะ
ดังนี้         

   30,000  

      
  1.รองรับระบบ5G มีความจุ ROM ไม่

น้อยกว่า 256 GB  
  

        2.มี RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB    
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  3.มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ขนาด 6.7 

นิ้ว  
  

        4.สามารถใช้ร่วม กับ ปากกา ได้    

      

  5.มีกล้องหลักรวมชุด (เลนส์ Ultra 
Wide, เลนส์ Wide, เลนส์ Telephoto  
) กล้องหน้า เซลฟี่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 
10MP 

  

      

  6.แบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า 
4000mAh ใช้งานได้ยาวนานท้ังวัน 
และรองรับการชาร์จหลากหลาย ท้ัง 
Super Fast Charging, Fast Wireless 
Charging 2.0, Wireless PowerShare 

  

      

  7.สามารถ ปลดล็อคสมาร์ทโฟนด้วย 
Face Recognition, Ultrasonic 
Fingerprint, PIN, Pattern หรือ
รหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของ
คุณ 

  

      
  8.สามารถป้องกัน กันน้ าและกันฝุ่นได้ 

(IP68)  
  

        9.รองรับ Wi-Fi    

      
  10..ขยายหน่วยความจ าด้วย microSD 

card หรือการใช้งานสองซิมพร้อมกัน 
  

      

6 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก  
จ านวน  1  ชุด  ต้ังตามราคาท้องถิ่น  ท่ี
เคยจัดหาเนื่องจากส านักงบประมาณ
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประกอบไปด้วย          1. ไมค์
ประชุม ไร้สาย 1 ชุด  
- เครื่องรับ 1 เครื่อง (8 ch) 
- ไมค์ประชุมไร้สายแบบต้ังโต๊ะ 8 เครื่อง 
   2. เพาเวอร์มิกเซอร์  
  

  50,000  
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    - 8 CH Combo Jack 
  - ก าลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ x 2 
@ 4 โอมห์ 
  - มีช่องเสียง USB เล่นเพลง MP3 ได้ 
  - มีช่องรับสัญญาณบูลทูธได้   
3. ตู้ล าโพง ขนาด ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
จ านวน 2 ตัว 
4. ไมค์ลอยไร้สาย จ านวน 1 ชุด 
5. พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
  

  

      

7 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่าน
ห้องนายกเทศมนตรี  ห้องปลัดเทศบาล  
ห้องงานพฒันาชุมชน    ห้องประชุมเล็ก  
ต้ังตามราคาท้องถิ่น  ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  35,225  

      

8 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานของนายกเทศมนตรี  ขนาด  2.0 
เมตร  จ านวน  1  ตัว  ต้ังตามราคา
ท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจากส านัก
งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

   27,900  

      

9 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานของรองนายกเทศมนตรี   ขนาด  
1.4  เมตร  จ านวน  2  ตัว  ต้ังตาม
ราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจากส านัก
งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 21,800  
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10 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานของเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ขนาด  1.2  
เมตร  จ านวน  2  ตัว  ต้ังตามราคา
ท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจากส านัก
งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

  7,000  

      

11 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้         
ขนาดกลางมีไฮดรอลิกปรับสูงต่ า  ของท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี    จ านวน  3  ตัว  ต้ัง
ตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  8,400  

      

12 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้   
ขนาดใหญ่ขาเหล็ก  10  ล้อ  มีไฮด
รอลิกปรับสูงต่ าของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี จ านวน  3  ตัว  ต้ัง
ตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 14,700  

      

13 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา
พร้อมโต๊ะกลางห้องนายกเทศมนตรี 
จ านวน  1  ชุด  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ี
เคยจัดหาเนื่องจากส านักงบประมาณ

 26,400  
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ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

      

14 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ขนาดใหญ่ขาเหล็ก  10  ล้อ  มีไฮด
รอลิกปรับสูงต่ า  ของประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
จ านวน  2  ตัว  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ี
เคยจัดหาเนื่องจากส านักงบประมาณ
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

   9,800  

      

15 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างาน  ขนาด  1.4  เมตร  ของ
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  1  ตัว  
ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  10,900  

      

16 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ขนาดกลาง  ของเลขานุการสภา
เทศบาล จ านวน  1  ตัว  ต้ังตามราคา
ท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจากส านัก
งบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

  3,200  



24 
 

      

17 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานขนาด  1.2  เมตร  ของรอง
ประธานสภา  เลขานุการสภา จ านวน  
2  ตัว  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

   7,000  

      

18 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ห้องประชุมเล็ก  ขนาด  1.0x3.0 เมตร 
จ านวน  1  ชุด  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ี
เคยจัดหาเนื่องจากส านักงบประมาณ
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

  19,900  

      

19 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
โซฟา  ห้องกิจการสภา   จ านวน  1  
ชุด  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  19,000  

      

20 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารเหล็ก  2  บานเปิดของ
นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  หลัง  ต้ัง
ตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหาเนื่องจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

   5,500  
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21 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารของนายกเทศมนตรี  จ านวน  2  
หลัง  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

  13,800  

      

22 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานของเลขาหน้าห้อง
นายกเทศมนตรี  ขนาด  4  ฟุต  
จ านวน  1  ตัว  ต้ังตามราคาท้องถิ่น ท่ี
เคยจัดหาเนื่องจากส านักงบประมาณ
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

  3,500  

      

23 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของรอง
นายกเทศมนตรี  จ านวน 1  เครื่อง  ต้ัง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศเทศ(ICT)  มีคุณลักษณะ
ดังนี ้

  22,000  

        

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
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  1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

  

        

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  

        

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  

  

        

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 

  

        

  - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

  

        

  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

  

        

  - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 

  

        

  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ 
านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  

        

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
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24 ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์   ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Compack Dise , 
Digital Video Dise) เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แป้นพิมพ์ (Key 
Board)  หมึกปริ๊นเตอร์  เมนบอร์ด 
เมาส์ CD-ROM เป็นต้น 

60,575  

        กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
             25 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน

สาธารณสุข  งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรง
กลมต้ังตามราคาท้องถิ่น  ท่ีเคยจัดหา
เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   ขนาด
ความจุ  120  ลิตร   เจาะหู  ร้อยเชือก 
2 ข้าง  สามารถใส่ขยะเปียก  ขยะแห้ง
หรือเป็นถังใส่ขยะแบบเจาะรูระบายน้ า
ท่ีก้นถัง 

 120,000  

                           กองช่าง                  
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง  20  
แรงม้า  จ านวน  1  เครื่อง  ต้ังตาม
ราคาท้องถิ่น  ท่ีเคยจัดหาเนื่องจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  มีคุณลักษณะ
ดังนี ้

        
100,000  
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นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือ
อภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม       -ไม่มี- 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เมื่อไม่มี ผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับ

ต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ตามญัตติขออนุมั ติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ท่ีท่านปลัดเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็กเสนอ     

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง ไม่
เห็นชอบ จ านวน -  เสียง  งดออกเสียง 
จ านวน 1  เสียง- 

        1. WCXL-15005FT  ปั๊มน้ าหอยโข่ง  
ชนิดปริมาณน้ ามาก  20  แรงม้า2. 
เรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อ  เผลาและ
ใบพัดผลิตจากสแตนเลส SUS304 3. 
เฉพาะรุ่น  7.5  HP  ขึ้นไป  ใบพัดผลิต
จากทองเหลือง4. มีท้ังแบบธรรมดา  
และแบบหน้าแปลน5. FS,FT เป็นรุ่น
หน้าแปลนติดต้ังง่าน  สะดวกต่อการ
ซ่อมบ ารุง โดยไม่ต้องถอดท่อ6. ขนาด
ท่อเข้า  4  นิ้ว  ออก  3  นิ้ว  7. ระยะ
ส่งสูง  20 – 30 เมตร  8. อัตราการไหล
(ลิตร/นาที) 3200 – 1300 

  

                           กองการศึกษา             
ด้านบริการชุมชนและส่ังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่นกระดาษ  
ปากกา ดินสอ  ยางลบ  แฟ้ม  กาว  
เครื่องคิดเลข  ลวดเย็กกระดาษ  แม็ค  
และอื่น  

          
25,000  

รวมโอนลด 765,000  รวมโอนเพิ่ม 765,000  
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นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดต้องการน าเสนอเรื่อง
อะไรบ้างในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับขอ
เ ชิญ ครับ เมื่ อ ไม่มีสมาชิกสภาจะ
น า เสนอ เรื่ อ งอื่ น  ๆ  แ ล้ว  กระผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้หมดระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

 

 

                                               ปิดประชุมเวลา 13.50 น. 
 

 
(นายสมัย  ภูจีวร) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  1  กันยายน  2564  เวลา  10.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ)..............................................ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
            (นายออง  นิตยาสิทธิ์) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายศิตภัทร  สินสมบุญ) 
 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายวิเชียร  สิงหาราม) 
  
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายมิตรไชย  ฤทธิยา) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายถาวร  ภูกองชนะ) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
         (นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
           (นายสุริยา  พลเสนา) 
 

 
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
 

ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันท่ี..................................................................... 

 
 

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                                       (นายอุเทน  สิงห์ภักดี) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 


